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Рис.1. Економічні наслідки втрат продовольства та харчових відходів
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КРЕАТИВНИЙ ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 
ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У сучасних умовах трансформацій, переходу до економіки знань, загострення 
міжнародної конкурентної боротьби конкурентоздатність країн визначається якістю 
людського капіталу. У тому числі й серед факторів виробництва (основний капітал, земля, 
людський капітал) все чіткіше простежується, що домінуюче положення почав займати 
людський капітал, тобто працездатність людини економічної -  основного і незамінного 
фактору виробництва. Нажаль, парадигма людського капіталу не отримала широкого 
розповсюдження у національній економіці, а вітчизняні науковці приділяють увагу цьому 
поняттю переважно на макрорівнях, пов’язуючи його з індексом людського розвитку. А 
використання таких понять, як «робоча сила», «людський фактор», «трудові ресурси», 
«людський потенціал» у порівнянні з «людським капіталом» на розкриває закладений 
економічний зміст у повній мірі, що за нашим переконанням, є причиною відставання 
пострадянських країн у соціально-економічному розвитку і розробці адекватних моделей 
стратегічного розвитку підприємств.

Під трудовим потенціалом прийнято розуміти розміри ресурсів праці у певний період 
часу, або потенційну трудову дієздатність суспільства. Кількісно трудовий потенціал може 
вимірюватися: 1) загальною чисельністю працездатного населення; 2) кількістю робочого
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часу, який відпрацьовує працездатне населення при певній інтенсивності праці. Добуток цих 
показників дає загальну кількісну характеристику трудового потенціалу у людино-годинах 
[1]. Загалом в економічній літературі приведено більше 20 понять, пов’язаних з трудовими 
ресурсами та людським капіталом. Також приводиться поняття «людський потенціал», який 
ототожнюють з поняттям «людський капітал», що на наш погляд не зовсім вірно, оскільки 
«людський капітал» більшою мірою пов'язаний з економічною рентою та відноситься до 
економічної діяльності, тоді як «людський потенціал» - поняття більш широке та 
характеризує максимально можливе значення людського капіталу.

Інтегральним поняттям, яке відображає підвищення значимості творчих здібностей 
персоналу є людський капітал, що визначається у т.ч. працездатністю, освіченістю, 
вмотивованістю, рівнем здоров’я, питомим рівнем доходів та інтелектуальним рівнем. У 
зв’язку зі зміною структури людської діяльності його роль лише зростає у порівнянні з 
традиційними факторами виробництва.

Людський капітал втілюється в особистості людини та включає в себе вроджені здатності 
і талант, а також накопичені знання, вміння, досвід, освіту, кваліфікацію, інформацію, фізичне 
та психологічне здоров’я, духовне багатство та мобільність працівника. Людський капітал є 
довготривалим економічним ресурсом, відтворювальний оборот якого у декілька разів більш 
тривалий у порівнянні з оборотом основного капіталу. Розвиток концепції людського капіталу 
відноситься до 60-х років XX століття. Значний вклад у розробку теорії людського капіталу 
внесли Т. Шульц, Г. Беккер, Е. Денісон, Д. Мінцер, М. Блауг, Р. Лейард та ін. [1].

Недооцінка ролі людського капіталу на вітчизняних підприємствах виражається у 
катастрофічно низькій продуктивності праці, яка проявляється як серед «синіх», так і «білих 
комірців» і обумовлює низький рівень зарплат, що у свою чергу обумовлює значні темпи 
міграції людського капіталу та досить низьке положення країни у рейтингових списках.

Інноваційні можливості держав і підприємств формуються за допомогою безпосередньої 
участі людського капіталу та інтелектуально-креативних ресурсів суспільства [2-4]. 
Екстенсивний технологічний розвиток обумовлює інтелектуальну насиченість виробничих 
процесів на всіх рівнях виробництва, що призвело до появи категорії інтелектуального капіталу.

Двигуни перетворень Industry 4.0 та Society 5.0 обумовлюють появу нових видів ренти 
та їх економічного вираження. Невід’ємною частиною людського капіталу стає когнітивно- 
креативний капітал, який є генератором змін, а отже і нової доданої вартості на 
підприємствах.

В останній час важливість креативного людського капіталу не просто зрозуміли науковці 
та експерти соціально-економічного розвитку, його переваги використовується на практиці 
фірмами особливо в креативній індустрії. Креативний людський капітал продукує конкуренто
здатну інтелектуальну продукцію, яка є більшою частиною національного доходу розвинутих 
країн. Якщо поглянути на рейтинг найбільших компаній світу за капіталізацією, то можна 
побачити, що основу нішу у 2019 р. зайняли компанії технологічного сектору та інтернет (табл. 
1), де людський та соціальний капітали є основою і метою їх діяльності. Лише 10 років тому 
даний рейтинг очолювали нафтові компанії американська Exxon Mobile та китайська Petro China.

Таблиця 1
Світовий рейтинг компаній за капіталізацією, 2019 р. [5]____________

№
з/п

Компанія Країна Сектор Ринкова капіталізація, 
млрд євро

1 Microsoft Corp США Технології 733,27
2 Apple Inc США Технології 709,69
3 Amazon.Com Inc США Технології 697,54
4 Alphabet Inc США Технології 685,44
5 Berkshire Hath США Фінанси 446,60
6 Facebook Inc США Технології 409,59
7 Alibaba Grpdr Китай Технології 380,37
S Tencent Китай Т елекомунікації 357,65
9 Johnson & Johnson США Фармацевтика 323,03
10 JPmorgan Chase США Банківська діяльність 309,99
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З метою підвищення рівня креативного людського капіталу необхідно переорієнтувати 
стратегії розвитку від аграрно-індустріальних праце- та ресурсномістких технологій до 
інформаційних та інших хайтек когнітивно-креативних технологій. Для цього необхідно 
адаптувати модель освіти під запити сучасної соціально-економічної системи з метою 
удосконалення людських якостей та розвитку людських здібностей. Університети в такій моделі 
мають стати центрами капіталізації людського фактору, залучаючи своїх слухачів до реалізації 
реальних інноваційних проектів та використовуючи при цьому сучасну інформаційно-технічну 
базу. Це може бути досягнуто лише на основі глибокої співпраці та партнерства освітніх центрів 
та підприємств.
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КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ АГРАРНИХ ФОРМУВАНЬ: 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Одним із стратегічних завдань реформування аграрного сектору економіки України є 
ефективне управління персоналом, що обумовлюється зростанням попиту на кваліфіковані, 
творчо обдаровані кадри. Для вирішення цієї проблеми необхідно побудувати гнучку, 
систему управління персоналом, здатну не лише ефективно реагувати на зовнішні виклики, а 
й сприяти формуванню перспективних напрямів соціально-економічного розвитку країни. 
Така система має визначатися сукупність цілеспрямованих принципів, методів, прийомів та 
засобів ефективного використання персоналу з урахуванням соціально-економічних 
аспектів і поєднувати теорію, практику і мистецтво управління людьми [2].

Проблему удосконалення системи управління персоналом було розглянуто на прикладі 
державного підприємства «Дослідне господарство «Кутузівка» Інституту сільського 
господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України Харківського 
району Харківської області. Дане господарство є прибутковим, великотоварним 
багатогалузевим підприємством з площею 9408 га сільськогосподарських угідь. Чисельність 
персоналу зайнятого у виробництві -  201 працівник, з яких 41 у рослинництві, та 160 -  у 
тваринництві. Аналіз складових системи управління персоналом досліджуваного 
підприємства визначив такі показники управлінської моделі: рівень централізації
управлінських функцій складає 57 %, коефіцієнт регламентації 79 %. Слід також відмітити, 
що фронт контролю перевищує оптимальні норми для керівників вищої і низової ланок, що 
визначає необхідність оптимізації процесів нормування та концентрації виробництва. Аналіз 
якісного складу персоналу засвідчив, що у господарстві простежується тенденція щодо 
прагнення спеціалістів до підвищення професійної компетентності, освітнього та 
культурного рівня. Керівник та головні спеціалісти є професіоналами з гарними діловими,
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